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DATA PUBLICĂRII: FEBRUARIE 2023

”DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA VETRIȘOAIA, 
JUDEŢUL VASLUI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI 

SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2”, codul MySMIS 148178 
Proiectul a fost implementat de Comuna Vetrișoaia

pentru Liceul Tehnologic  „Petru Rareș”, Vetrișoaia,  jud. Vaslui, 
în perioada iulie 2020 – februarie 2023.

 

REZULTATE ÎN CIFRE:
În cadrul proiectului, Liceul Tehnologic  „Petru Rareș”, Vetrișoaia 
a fost dotat cu echipamente de protecție/dispozitive medicale:  

 
Denumire indicator Unitate 

măsură 
Valoare 

țintă 
Măști de protecție 
 
 

buc 98.000 

Dezinfectant pentru mâini 
 

l 250 

Dezinfectant suprafețe 
 

l 250 

Dispensere dezinfectant pentru mani cu senzor 
 

buc 6 

Aparat de dezinfecție și sterilizare a aerului de tipul 
nebulizatoarelor 

buc 15 

Substanță de dezinfectare pentru nebulizatoare l 225 

Termoscanare cu camera termoviziune pentru 
măsurarea temperaturii și detectare febra 

buc 4 

Covorașe dezinfectante buc 48 
 

Urmare implementării 
proiectului, au fost consolidate 
capacității Liceul Tehnologic  

„Petru Rareș”, Vetrișoaia,  jud. 
Vaslui de reacție la criza de 
sănătate publică cauzată de 
răspândirea virusului SARS-

CoV-2 prin implementarea de 
acțiuni cu impact direct asupra 
dotării (infrastructurii) medicale 

/ achiziționarea de 
echipamente de protecție / 

dispozitive medicale. 

 

Valoarea totală a proiectului este 232,176.20 RON, 
din care valoarea cofinanțării UE este 232,176.20 RON. 

 

 



 

  

 

REZULTATE  - LECȚIILE ÎNVĂȚATE:  

  

 Necesitatea necesitatea parteneriatului între școală  

și autoritate locală, pentru a întări un astfel de tip de intervenție,dar  

și pentru a-i asigura continuitate după finalizarea finanțării; 

 Stabilirea unor echipe de proiect cu membrii pregătiți în domeniu.  

Participarea la instruiri, seminarii organizate de OI, AM, alte instituții; 

 Estimarea realistă a duratei de implementare a proiectelor cu  

luarea în considerare a tuturor riscurilor posibile; 

 Necesitatea implicării și atragerii în astfel de proiecte a părinților. 

 

REZULTATE  - GALERIE FOTO: 

  

 Echipamente de 

protecție/dispo

zitive medicale: 

 

 

 

 

 

 

 

 Anunțuri de 

presă, 

Newsletters: 
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